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Resumo 

A terapia da dignidade (TD) é uma forma de psicoterapia que identifica as principais 

preocupações dos doentes em fim de vida que afetam a sua perceção de dignidade, ajudando-

os a encontrar um novo significado para a vida. Na generalidade dos estudos já realizados 

acerca da TD, os outcomes são maioritariamente analisados para o doente terminal. À data 

da presente pesquisa bibliográfica não havia, no entanto, nenhuma revisão sobre o impacto 

da TD nos familiares de doentes paliativos, nomeadamente no que respeita à sua possível 

contribuição para a redução do seu sofrimento total. 

Objetivo: Desenvolver uma revisão sistemática da literatura para explorar se a TD tem efeitos 

na redução do sofrimento total dos familiares de doentes em cuidados paliativos.  

Métodos: Em novembro de 2018 foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando os termos 

"Dignity Therapy" e "Palliative Care" nas seguintes bases de dados: Cochrane library, TRIP 

database, PUBMED, Scopus e Web of Knowledge. Do total de 137 artigos encontrados, sete 

cumpriam os critérios de seleção previamente denominados, tendo sido considerados no 

presente estudo. Não foram excluídos artigos com base na data de publicação. Para atribuição 

de força de recomendação (FR) e de níveis de evidência (NE) foi utilizada a escala Strengh of 

Recomendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician. 

Resultados: Os familiares acreditam de uma forma geral que a TD os ajudou a preparar melhor 

o fim de vida do doente e, posteriormente, a ultrapassar melhor a fase de luto. O documento 

de legado foi considerado uma fonte de conforto, e a maioria deles recomendariam a TD a 

outras pessoas na sua situação. A maioria dos familiares refere ainda que a TD teve benefícios 

para o doente, tanto porque os ajudou a preparar melhor a morte deste, permitiu partilhar 

melhor os seus sentimentos, e falar abertamente sobre questões da sua vida que antes da 

terapia tinham dificuldade em abordar. Cosideram assim de uma forma geral a TD tão 

importante como qualquer outro aspeto do tratamento do doente. 

Conclusões: Existem indicíos de benefício da TD para os familiares de doentes paliativos, 

havendo ainda contudo poucos estudos que avaliem esse outcome. A evidência existente é 

assim pouco generalizável, sendo necessária a realização de mais estudos para que no futuro 

se consiga extrair desta terapia o maior benefício não só para os doentes, como para as suas 

famílias. 

 

Palavras-chave: “Dignity Therapy", "Palliative Care", "Family members". 

  



 

6 
 

Abstract 

Dignity Therapy is a kind of psycotherapy that identifies the main concerns of end-of-life 

patients that affect their perception of dignity, helping them to find a new meaning of life. In 

most studies already conducted on DT, the outcomes are mostly analyzed for the terminally 

ill patients. At the time of this bibliographic research there was no reviews on the impact of 

DT in palliative patients relatives, particularly as regards its possible contribution to the 

reduction of their total suffering. 

Objective: Develop a systematic review of the literature to explore if the DT has effects on the 

reduction of palliative patients relatives  total suffering. 

Methods: In November 2018, a bibliographic research was performed using the terms 

“Dignity Therapy” and “Palliative Care” in the following databases: Cochrane library, TRIP 

database, PUBMED, Scopus and Web of Knowledge. Of the 137 articles found, seven met the 

selection criteria previously named and were considered in the present study. No articles were 

excluded based on their date of publication. For assigning strength of recommendation (FR) 

and levels of evidence (NE), the American Family Physician's Strengh of Recommendation 

Taxonomy (SORT) scale was used. 

Results: Family members generally believe that DT helped to prepare the patient’s end of life 

better and better overcome the bereavement phase. The legacy document was considered a 

source of comfort, and most would recommend DT to others in their situation. Most family 

members also report that DT has benefits for the patients, helping them better prepare for 

their own death, allowing them to better share their feelings and to talk about issues of their 

life that they had difficulty addressing prior to therapy. They therefore generally consider DT 

as important as any other aspect of the patient’s treatment. 

Conclusions: There are evidences of the benefits of DT for the relatives of palliative patients. 

However, there are still few studies that evaluate these outcomes. The existing evidence is, 

thus, poorly generalized, what means that further studies are needed to achieve the greatest 

benefits of this terapy, not only for the patients, but also for their families. 

 

Keywords: “Dignity Therapy", "Palliative Care", "Family members". 
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Introdução 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde é o estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. A vivência do mais alto 

padrão de saúde possível é, segundo a mesma organização, um dos direitos fundamentais de 

todo o ser humano sem distinção de raça, religião, crença política, condição económica ou 

social (International Health Conference, 2002).  

 

A Medicina tem como objetivo último alcançar a cura de doenças e devolver às pessoas, 

tanto quanto possível, o bem-estar inicial que caracteriza o conceito de saúde acima invocado. 

No entanto, sabemos que nem sempre isso é possível, existindo no extremo oposto situações 

de incurabilidade para as quais todos nós, como profissionais de saúde mas acima de tudo 

como sociedade, devemos estar preparados. 

 

A decisão de que um doente padece de uma doença avançada e progressiva cujos 

tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural deverá ter duas consequências 

imediatas: por um lado, a supressão de terapêuticas e meios complementares de diagnóstico 

cujo único objetivo seja o de curar a doença, e, por outro lado a prestação de cuidados 

orientados para o conforto, diminuição do sofrimento e melhoria da qualidade de vida da 

pessoa doente e para o suporte dos seus familiares mais próximos, designadamente os 

cuidados paliativos (artigo 66.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, 2016).  

 

A. Cuidados Paliativos - Perspetiva Histórica 
 

O verbo paliar vem do latim "palliare", que significa encobrir ou aliviar os sintomas sem 

curar a doença subjacente.  

 

A História dos Cuidados Paliativos inicia-se com Sir Francis Bacon (1561-1626), o primeiro 

a responsabilizar os médicos pelo dever de oferecer cuidados assistenciais ao doente 

terminal. Desde aí caminhou-se no sentido de uma compaixão crescente pelo doente terminal 

e pelo seu sofrimento e de um reconhecimento progressivo dos cuidados paliativos. Na 

década de 60 do século XX ocorre uma viragem no domínio dos cuidados paliativos, com o 

surgimento de fundações culturais e de importantes inovações no campo do cuidado aos 

doentes terminais.  Destaca-se desta época a obra On Death and Dying (1967) da psiquiatra 

Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), pela divulgação das necessidades emocionais dos doentes 
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terminais. Também nesta época, é impossível falar da história dos cuidados paliativos sem 

mencionar o nome de Cicely Saunders (1918-2005), sendo nessa área um marco fundamental. 

Fundadora do St. Cristopher’s Hospice (1967), foi a primeira enfermeira, assistente social e 

médica moderna especializada em medicina paliativa. Autora de uma vasta literatura sobre o 

tema, aliou os contributos da medicina aos cuidados paliativos desenvolvidos naquele tipo de 

instituições (M.A. Ferraz, 2018).  

 

O hospice movement, iniciado na década de 70 do século XX, teve assim um importante 

papel no desenvolvimento e impulsionamento dos cuidados paliativos e de 

acompanhamento, sendo ainda associado ao conceito de morte com dignidade. De acordo 

com o mesmo podem ser identificados seis princípios: a interrupção da medicina curativa 

quando já não é benéfica para o doente, o aperfeiçoamento do controlo de sintomas, o 

envolvimento da família de uma forma global, o foco na qualidade de vida (ao invés do seu 

prolongamento), uma abordagem informal e flexível dos cuidados de enfermagem e a 

harmonização das funções dos vários grupos profissionais envolvidos no cuidado a este tipo 

de doentes. (F. Rego, 2018) 

 

Desde essa altura tem vindo a verificar-se uma qualificação progressiva da medicina 

paliativa, através da sua crescente profissionalização, multidisciplinaridade, divulgação e 

envolvimento público, aumentando assim a consciencialização dos profissionais e da 

população em geral para a necessidade de multiplicar iniciativas de promoção da medicina 

paliativa. 

 

B. Cuidados Paliativos no Mundo 
 

Os Cuidados Paliativos, de acordo com a OMS, têm como objetivo geral melhorar a 

qualidade de vida dos doentes que enfrentam uma doença potencialmente fatal e a das suas 

famílias, através da prevenção e alívio do seu sofrimento. Isto é conseguido pela identificação 

precoce e correto tratamento não só da dor, como de outros problemas físicos, psicológicos 

ou espirituais (World Health Organization, 2018).  

 

O direito universal a cuidados paliativos tem vindo a ser defendido como um direito 

humano fundamental, centrando-se o principal argumento no Direito Internacional Humano 

à Saúde do Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais (PIDESC), artigo 

12o, em que os Estados-Signatários reconhecem o direito de todas as pessoas a gozarem das 
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melhores condições possíveis de saúde física e mental (Brennan F., 2007). Também o Comité 

dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas declara que é essencial cuidar 

das pessoas que padecem de doenças crônicas e terminais, poupando-as de dor que possa ser 

evitável e permitindo-lhes morrer com dignidade (UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights, 2000).  

 

Neste âmbito, a Associação Europeia de Cuidados Paliativos (EAPC), a Associação 

Internacional de Cuidados Paliativos (IAHPC) e a Human Rights Watch (HRW) formularam 

conjuntamente o chamado “Desafio de Lisboa”, segundo o qual os governos devem 

implementar políticas de saúde que atendam às necessidades de pacientes com doenças 

terminais ou limitantes da vida; garantir o acesso a medicamentos essenciais a todos os que 

deles necessitem; garantir que os profissionais de saúde recebam formação adequada em 

cuidados paliativos; e facilitar e promover a implementação de serviços de cuidados paliativos 

como parte dos serviços de saúde disponíveis (Radbruch L., et al, 2013). 

 

Os cuidados paliativos são necessários numa ampla gama de doenças. Segundo a OMS, a 

maioria dos adultos que necessitam de cuidados paliativos possui doenças crónicas tais como 

doenças cardiovasculares (38,5%), cancro (34%), doenças respiratórias crônicas (10,3%), HIV 

(5,7%) e diabetes (4,6%). Muitas outras patologias podem, porém, exigir cuidados paliativos, 

nelas incluídas a insuficiência renal, a doença hepática crônica, a esclerose múltipla, a doença 

de Parkinson, a artrite reumatóide, outras doenças neurológicas, a demência, anomalias 

congênitas e a tuberculose (World Health Organization, 2018).  

 

De acordo com o Altas Global de Cuidados Paliativos da OMS, em 2011, cerca de 29 

milhões de pessoas morreram de doenças que requerem cuidados paliativos, sendo o número 

estimado de pessoas com necessidade de cuidados paliativos em fim de vida de 20.4 milhões. 

A maior proporção (94%) corresponde a adultos, dos quais 69% têm mais de 60 anos. Com 

base nessas estimativas, calcula-se que em cada ano 377 adultos por cada 100.000 requerem 

cuidados paliativos, sendo, de acordo com o mesmo documento, a distribuição mundial a 

demonstrada na figura 1., com as mais altas taxas observadas na Europa e Pacífico Ocidental 

(World Health Organization, 2014): 
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Figura 1: Distribuição mundial das necessidades em cuidados Paliativos (World Health 
Organization, 2014). 

 

Tendo em conta as necessidades acima descritas e a situação atualmente vigente no 

mundo, conclui-se imperativamente que há ainda um longo caminho a percorrer nesta área: 

as políticas dos países nem sempre incluem os cuidados paliativos, e o conhecimento e treino 

dos de saúde é limitado ou mesmo inexistente.  

 

Num estudo de 2011 que incluiu 234 países, áreas e territórios, concluiu-se que os 

Cuidados Paliativos apenas estavam bem integrados em 20 países. Por outro lado, 42% das 

zonas estudadas não possuíam cuidados paliativos, e outros 32% possuíam apenas alguns 

serviços isolados (Lynch T. et al, 2013).  

 

Nesta linha de pensamento, e de acordo com a OMS (dados de 2014), dos 234 países do 

mundo, 136 (58% do total), tinham um ou mais serviços de cuidados paliativos estabelecido. 

Segundo o mesmo documento, os países foram classificados de 1 a 4, consoante o grau de 

desenvolvimento dos cuidados paliativos (figura 2), sendo o grau máximo de desenvolvimento 

atribuído a países como a Austrália, a Áustria, a Bélgica, o Reino Unido, a França, a Alemanha, 

o Canadá, o Japão, a Suíça e os Estados Unidos da América, entre outros (World Health 

Organization, 2014). 
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Figura 2: Distribuição mundial dos níveis de desenvolvimento dos cuidados Paliativos 
(World Health Organization, 2014). 

 

C. Cuidados Paliativos em Portugal 
 

Em Portugal, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos foi fundada em julho de 

1995, promovendo desde essa altura o desenvolvimento, ensino e investigação dos Cuidados 

Paliativos. Em 2001 surge pela primeira vez no nosso país legislação na área dos cuidados 

paliativos (Resolução do Conselho de Ministros nº129/2001, de 17 de agosto), sendo um outro 

marco importante, em 2006, a publicação do Decreto-Lei nº 101/2006, no qual ficou 

formalizada a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e foi 

interrompida a conceção de diferenciação entre cuidados paliativos e continuados.  

 

A Lei de Bases dos cuidados Paliativos surgiu apenas em 2012 (Lei n.o 52 /2012, de 5 de 

setembro), consagrando o direito e regulando o acesso dos cidadãos aos referidos cuidados, 

bem como definindo a responsabilidade do Estado em matéria de cuidados paliativos. É sob 

lei ainda que é criada a rede nacional de continuados paliativos, a funcionar sob tutela do 

ministério da saúde.  

 

Em 2014, os hospitais classificados nos grupos I, II e III com as valências de oncologia 

médica, passaram a ter que assegurar a presença de uma equipa de cuidados paliativos intra-

hospitalar a tempo inteiro (Despacho nº 10429/2014, de 12 de agosto).  
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Segundo a OMS, e em linha com o que já foi referido no enquadramento mundial, 

Portugal encontra-se na categoria 3b (disponibilização de serviços abrangentes, múltiplas 

fontes de financiamento, possibilidade de formação especializada, existência de associações 

profissionais, mas sem integração plena no sistema de saúde) (World Health Organization, 

2014). 

 

No que respeita, por último, às necessidades de cuidados paliativos em Portugal, de 

acordo com o último plano estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos, 

estima-se que aumente o número de portugueses que necessitam de Cuidados Paliativos 

(75.614 a 89.861 pessoas) refletindo muito provavelmente o envelhecimento da população e 

as doenças a ele associadas, nomeadamente as degenerativas e as oncológicas (Comissão 

Nacional de Cuidados Paliativos, 2019).  

 

D. Impacto dos Cuidados Paliativos 
 

A efetividade de um programa de Cuidados Paliativos, nomeadamente em termos de 

outcomes económicos, relativos à utilização de recursos e relativos aos doentes e cuidadores, 

é um componente fundamental da sua avaliação, e, em última instância, poderá justificar a 

sua pertinência e aplicabilidade.  

 

A nível económico e da utilização de recursos, vários estudos concluem que a 

prestação de cuidados paliativos consegue de uma forma global uma redução de custos: tanto 

devido à diminuição do número de internamentos e de reinternamentos e da sua duração e 

da dos episódios de urgência, como em consequência de uma maior adequação da prescrição 

e exames complementares e de um aumento do número de mortes no domicílio (May P. et al 

2016) (Núñez JM et al, 2014), (Cheung MC et al, 2015), (Teixeira F.M., 2012), (Morrison RS et 

al, 2008), (Ranganathan et al. 2013), (Chen CY et al. 2015), (Purdy S et al, 2015). 

 

Por último, no que refere aos benefícios dos Cuidados Paliativos reportados pelos 

doentes e familiares cuidadores, cuja importância é referida inclusivamente pela EAPC (Singer 

PA et al, 2002), estes estão amplamente documentados, nomeadamente no que refere à 

melhoria do controlo sintomático e satisfação global com os cuidados (Kang JH e al, 2013), 

(Kerr CW et al 2014), (Gomes B et al, 2013). 
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E. O papel da família em cuidados paliativos 
 

O conceito de família começou por ser definido pela OMS como “um grupo de pessoas 

com determinado grau de parentesco por consanguinidade, adoção ou casamento, sendo o 

primeiro agente social envolvido na promoção da saúde e no bem-estar” (World Health 

Organization, 1991 in Caniço H., 2014). Este conceito foi modificado em 1994, defendendo 

que a família “não pode ser limitada a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção: 

qualquer grupo cujas ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino 

comum, deve ser encarado como uma família” (Caniço H., 2014).  

 

O objetivo central da família é promover o desenvolvimento social, mental, físico e 

emocional dos seus membros (Moreira I.B., 2006). Todos os tipos de família, para que possam 

manter a sua integridade, desempenham funções para dar resposta a esses objetivos. A tarefa 

de cuidar do doente paliativo requer assim responsabilidades adicionais na vida dos 

cuidadores, ocupando muito do seu tempo, energia e atenção (Leow M.H. et.al., 2014). A 

família em contexto de cuidados paliativos está geralmente envolvida em decisões médicas e 

presta assistência nas principais atividades da vida diária dos doentes. Os cuidados paliativos 

baseiam-se assim num fluxo de interação e comunicação entre uma tríade cuidadora: doente, 

família e profissionais de saúde (Hauser J.M., et.al., 2004).  

 

Tendo isto em consideração, a EAPC reconheceu como uma competência central dos 

prestadores de cuidados paliativos, responder às necessidades das famílias. No seu 

documento intitulado “Core competencies in palliative care”, quando são explicitadas as dez 

competências centrais que o cuidado ao doente paliativo deve incorporar, as famílias são 

referidas em todos os pontos apresentados. Segundo esse mesmo documento, os cuidados 

paliativos devem ser prestados no local escolhido pelo doente e pela sua família, tendo em 

conta o ambiente em que se encontram inseridos; o profissional de saúde que presta esses 

cuidados deve ter em consideração os problemas psicológicos, sociais, espirituais que afetam 

não só os doentes e as suas famílias bem como os seus desejos, valores, crenças e culturas, e 

reconhecer atempadamente situações de “stress” ou fadiga extrema, dando apoio nestas 

fases (EAPC, 2013). 
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F. Terapia da Dignidade 
 

Através da revisão sistemática da literatura de Julião et al., o conceito de dignidade deve 

ser entendido segundo um modelo de interação dinâmico que engloba diversas dimensões da 

dignidade humana. Uma primeira polaridade é dirigida à dignidade universal, intrínseca, 

inalienável, incondicional e absoluta, herança comum a todos os homens. Numa outra 

polaridade a dignidade relacional: da pessoa individual ou mesmo coletiva mais restrita. Esta 

última, desenvolve-se a partir da primeira através do reconhecimento e da relação (do eu 

consigo mesmo e do eu com o outro) assumindo assim características concretas, dinâmicas, 

mutáveis, contingentes e contextuais (Julião et al., 2012). 

 

Desenvolvida por Chochinov et. al. (2005), a Terapia da Dignidade é um tipo de 

psicoterapia breve e individualizada que tem por base o modelo da dignidade, uma base 

clínica para atingir o propósito terapêutico de melhorar a dignidade em fim de vida. Seguindo 

os elementos constituintes desse modelo: Criação de um Legado e Tonalidade do Cuidar – 

Chochinov e o seu grupo criaram a terapia da dignidade, uma nova psicoterapia cujo objetivo 

é ajudar os portadores de doença avançada a libertarem-se da angústia psicológica e 

emocional e a encontrarem um novo sentido de vida (Fitchett G. et. al., 2015).  

 

Na TD, os doentes em fim de vida são assim convidados a refletir sobre as questões 

de vida que lhes são mais importantes ou outros assuntos que possam querer transmitir aos 

seus entes queridos – partes da sua vida de que mais se orgulhem e que sentem que são, ou 

foram, mais significativas; histórias que mais gostariam que fossem lembradas; ou conselhos 

para sua família e amigos. Esta discussão é gravada, transcrita e editada num documento de 

legado final que é entregue ao doente que, se e quando desejar, poderá partilhar com as 

pessoas que lhe são mais queridas. Alternativamente o documento é entregue a familiares ou 

outros entes queridos, segundo indicação do doente. (Hall S. et. al., 2015; Hall S. et. al., 2011, 

Martínez M, 2016).  A execução da TD desenvolve-se em três momentos, sem os quais pode 

não ser alcançado algum dos seus objetivos principais: Preparação da terapia, Execução da 

terapia e Elaboração do documento de legado (Julião M., 2018).  

 

Preparação da terapia 

Esta fase é constituída por três momentos: a seleção de participantes, a apresentação 

formal da terapia ao doente e à sua família e o fornecimento do protocolo de perguntas. Em 
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relação ao primeiro ponto, a TD deve ser, segundo o seu fundador, oferecida a todos aqueles 

que expressem qualquer tipo de sofrimento no confronto com a doença terminal, sendo os 

seus únicos critérios de exclusão a existência de um prognóstico inferior a duas semanas e 

uma diminuição da capacidade cognitiva. Após selecionados os participantes, na fase de 

apresentação da terapia, destaca-se a importância das capacidades de comunicação do 

terapeuta e, nomeadamente, das palavras que escolhe para o fazer - no sentido de evitar no 

doente sentimentos de pessimismo e de lhe dar ideia que está a ser proposta uma terapia 

destinada a doentes com mau prognóstico. Por último, é entregue aos doentes que aceitam 

participar o protocolo de perguntas (figura 1), com o objetivo de desmistificar a sessão 

terapêutica e permitir ao doente pensar nas respostas previamente. Deve ainda ser explicado 

ao doente que as perguntas são apenas uma orientação, para que a TD possa assim atingir 

aquilo que a caracteriza: o facto de consistir numa terapia abrangente e personalizada. 

Tabela 1: Protocolo de perguntas orientadoras da Terapia da Dignidade. Adaptado de 
Chochinov et al. (2005) por Julião & Barbosa (2012) 

 

 

1. Fale-me um pouco da sua história de vida, particularmente as partes que recorda ou 

pensa serem as mais importantes? 

2. Quando é que se sentiu mais vivo? 

3. Existem coisas específicas que quisesse que a sua família soubesse sobre si; existem 

coisas particulares que quisesse que a sua família recordasse? 

4. Quais são os papéis mais importantes que desempenhou na sua vida? (familiares, 

profissionais, etc) 

5. Porque é que estes papéis são tão importantes para si e o que pensa ter atingido com 

eles? 

6. Quais são os seus maiores feitos e de quais se sente mais orgulhoso? 

7. Existem coisas específicas que quisesse dizer aos seus entes queridos? 

8. Qual é o seu desejo para o futuro relativamente aos seus entes queridos? 

9. O que é que aprendeu com a vida que gostasse de passar aos outros? 

10. Que conselho ou palavras gostaria de deixar para (filho, esposa, filha, marido, amigos, 

outros) 

11. Existem palavras ou instruções que gostasse de deixar à sua família para os ajudar a 

preparar o futuro? 

12. Na criação deste documento, gostaria de deixar outras coisas ditas? 
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Execução da Terapia 

Nesta segunda fase, de realçar mais uma vez o papel do terapeuta, crucial para o 

sucesso de toda a terapia. Para realizar a TD, o terapeuta deve ter uma postura de escuta ativa 

e de inteira disponibilidade para o doente. Deve ter ainda uma grande capacidade de 

aceitação, abstendo-se de juízos de valor - assumindo uma postura de conservação da 

dignidade do outro. O terapeuta deve estimular o doente a fornecer informação detalhada 

em todas as suas histórias, incluindo as sensações que estas lhe possam trazer. Deve orientar 

as ideias do doente de forma coerente e com encadeamento lógico entre factos e datas. Por 

outro lado, de uma forma cuidadosa, deve ainda zelar pelo bem-estar daqueles que irão 

receber o documento de legado, recordando ao doente que as suas palavras estão a ser 

gravadas e que histórias negativas e potencialmente dolorosas poderão ser prejudiciais para 

a família. A TD termina apenas depois de um último momento (de devolução de total 

autonomia e empowerment ao doente), no qual este é convidado a dizer o que pensa ser 

essencial e imprescindível.  

 

Elaboração do Documento de Legado 

 Após a execução da TD, a elaboração do documento de legado envolve quatro fases 

distintas, interligadas: transcrição verbatim, realizada de forma inalterada com base na 

gravação áudio da sessão terapêutica; edição, em que de uma forma responsável o editor 

reposiciona momentos da entrevista, encaixando-os de forma lógica e acrescenta expressões 

e sentimentos essenciais no documento final, com objetivo de manter clareza ou coerência 

cronológica; e, por último, aprovação final, em que o documento é entregue ao doente para 

sua aprovação final, e em que este pode ainda realizar alterações que considere importantes. 

 

A evidência mostra que a TD é eficaz na redução de diversas variáveis patológicas da 

experiência psicossocial em fim de vida, nomeadamente depressão, ansiedade, 

desmoralização, dignidade, desejo de antecipação de morte e sofrimento (Chochinov et al., 

2011; Julião et al. 2013, 2014, 2017). 

 

G. A TD no contexto da família em Cuidados Paliativos 
 

Em Cuidados Paliativos o doente e a sua família constituem a “unidade a cuidar”, 

sendo um dos principais objetivos dos cuidados paliativos melhorar o bem-estar dos doentes 

e das suas famílias.  (Bennett M.I. et al, 2010; Nambisan V., 2010, Associação Portuguesa de 

Cuidados Paliativos, 2016). O bem-estar dos familiares de alguem que está confrontado com 
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um diagnóstico terminal está intimamente ligado ao bem-estar do doente (EAPC, 2013, 

McClement S., et al. 2007). Sendo assim, preocupações acerca da dignidade e da forma como 

são prestados cuidados de fim de vida aos doentes paliativos têm implicações tanto neles, 

como nas suas famílias - tanto na fase paliativa como na fase de luto (McClement S., et al. 

2007).  

 

O propósito da TD é fornecer aos doentes uma oportunidade de criação ou legado, a 

fim de diminuir o seu sofrimento, aumentando simultaneamente a sua dignidade, significado 

e propósito de vida. O documento de legado produzido geralmente é entregue aos familiares. 

Desta forma, doentes e família podem (direta ou indiretamente) experienciar os efeitos da 

TD, sendo esses efeitos, objetivo da presente dissertação (McClement S., et al. 2007). 
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Objetivos 
 

Rever a evidência científica, através da realização de uma revisão sistemática da 

literatura, acerca da eficácia da TD na redução do sofrimento total dos familiares de doentes 

em cuidados paliativos e, particularmente, em que parâmetros mostra ser mais benéfica. Por 

outro lado, este estudo tem ainda o objetivo de determinar se a TD apresenta efeito negativo 

em algum dos parâmetros analisados. 

 

Métodos 
 

Em novembro de 2018 foi realizada uma revisão sistemática da literatura, utilizando os 

termos "Dignity Therapy" e "Palliative Care" nas seguintes bases de dados: Cochrane library, 

TRIP database, PUBMED, Scopus e Web of Knowledge, não tendo sido excluídos artigos com 

base na data de publicação.  

 

Foram incluídos artigos publicados em português e inglês, cuja população fosse 

constituída por familiares de doentes adultos (≥ 18 anos) em cuidados paliativos/com doença 

terminal aos quais tinha sido aplicada a TD (intervenção), em comparação (sempre que 

possível) com um grupo com as mesmas características que tinha recebido cuidados paliativos 

standard/sem intervenção. O resultado medido (outcome) foi o efeito da TD nos familiares, 

tanto a nível físico, psicossocial, como espiritual. Foram incluídos tanto estudos quantitativos 

como qualitativos.  

 

Foram excluídos estudos realizados em pacientes e/ou familiares com idade <18 anos 

e estudos que não incluíam os familiares dos doentes paliativos como participantes. Foram 

excluídos ainda artigos de opinião, artigos de revisão, guidelines, notícias e editoriais. 

 

A seleção dos trabalhos pelo título e resumo foi efetuada por duas investigadoras, 

tendo sido depois os artigos selecionados para leitura integral lidos também por duas das 

investigadoras, para decidir a sua inclusão, no caso de dúvida. 

 

A avaliação final da qualidade e nível de evidência (NE) dos artigos incluídos foi 

discutida e decidida por consenso por dois dos autores. O NE e a força de recomendação (FR) 

dos artigos, quando ausentes nos artigos originais, foram atribuídos pelas autoras, de acordo 
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com os critérios da escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American 

Family Physician.  

 

Resultados 
 

Utilizando os termos de pesquisa "Dignity Therapy" e "Palliative Care" nas bases de dados 

foram encontrados 216 artigos (45 na Cochrane library, 36 na TRIP database, 21 na PUBMED, 

47 na Scopus e 67 na Web of Knowledge), dos quais 83 foram excluídos por repetição. 103 

foram excluídos por leitura dos títulos e resumos, resultando um total de 30 artigos para 

avaliação por leitura integral. Desta leitura resultou a exclusão de mais 23 artigos por não 

estarem de acordo com os critérios de inclusão definidos. O fluxograma de seleção dos 

estudos está representado na figura 3, de acordo com a norma PRISMA (Liberati et al., 2009; 

Shamseer et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma com estratégia de seleção dos estudos.  

Artigos encontrados nas bases 
de dados 
(n = 216) 

Se
le

çã
o

 
In

cl
u

sã
o

 
E

le
g
ib

il
id

a
d

e 
Id

e
n

ti
fi

ca
çã

o
 

Artigos após exclusão dos duplicados 
(n = 133) 

Artigos selecionados 
(n = 30) 

Artigos excluídos por 
leitura dos títulos e 

resumo 
(n = 103) 

Artigos lidos 
integralmente e 

avaliada 
a elegibilidade 

(n = 30) 

Artigos ligos em texto 
complete excluídos 

com justificação 
(n = 23) 

Artigos incluídos na 
síntese 
(n = 7) 



 

22 
 

No final obtiveram-se 7 estudos originais integrados na revisão. O resumo do corpo de 

evidência de cada estudo encontra-se descrito no anexo 1. O primeiro estudo foi publicado 

em 2007, tendo o último sido publicado em 2018 (ano em que foi realizada a pesquisa 

bibliográfica).  

 

Da totalidade dos artigos analisados 5 eram quantitativos, sendo 1 misto e 1 qualitativo. 

O tipo de jornais com o maior número de estudos (n=5), é do âmbito dos cuidados paliativos, 

provavelmente por ser a população para a qual a terapia foi inicialmente concebida. 

 

Avaliação da qualidade dos estudos 
 

 Com o objetivo de avaliar a qualidade dos estudos selecionados, foi determinado o 

risco de viés, sendo para cada artigo ponderados os fatores que diminuem o risco de viés e os 

fatores que amentam esse risco. A avaliação artigo a artigo encontra-se detalhada na tabela 

2. 

Tabela 2: Avaliação do risco de viés 

Artigo/Ano Fatores que diminuem o risco de viés 
Fatores que aumentam o 

risco de viés 
SORT 

Aoun S.M. et al., 
2015 

- Amostragem intencional; 
- Vários investigadores; 
- Autorizado por comité de ética; 
- Gama de doentes bem definida; 
- Diagnóstico da doença bem 
caracterizado; 
- Terapeuta era independente do 
investigador; 
- Follow-up adequado; 
- Critérios de inclusão e exclusão bem 
definidos; 
- Questionários de satisfação foram 
enviados e devolvidos por e-mail para 
reduzir viés de resposta; 
- Análise estatística utilizando SPSS®; 
- Autores declaram não ter conflitos 
de interesse; 

- Não especificado como foi 
feito cálculo da dimensão da 
amostra; 
- Sem grupo comparativo;  
- Amostra pequena; 
- Baixa taxa de resposta após 
convocatória para estudo; 

2 

Chochinov H.M. 
et al., 2012 

- Amostragem intencional; 
- Vários investigadores; 
- Autorizado por comité de ética; 
- Critérios de inclusão e exclusão bem 
definidos; 
- Análise estatística utilizando SPSS®; 
 

- Os participantes do estudo 
foram selecionados por 
membros do staff das 
instituições onde residiam (e 
não diretamente pelos 
investigadores); 
- Gama de doentes 
heterogénea; 
- Questionário de satisfação 
aplicado diretamente pelo 
investigador no caso dos 

2 
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idosos cognitivamente 
capazes de participar, não 
estando clara a forma como 
foi aplicado o questionário 
no caso dos familiares; 
- Amostra pequena; 
- Não está especificado como 
foi feito o cálculo da amostra; 
- O terapeuta fazia parte da 
equipa de investigação; 
- Baixa taxa de resposta após 
convocatória para estudo; 
- Sem grupo comparativo; 
- Perdas de follow-up 
significativas; 
- Sem referência a conflitos 
de interesse; 

McClement S. et 
al., 2007 

- Amostragem intencional; 
- Vários investigadores; 
- Follow-up adequado; 
- Os participantes não tiveram 
contacto com a equipa de 
investigação, a não ser na altura em 
que foi fornecido o questionário; 
- Gama de doentes bem definida; 
- Número considerável de 
participantes; 
- Diagnóstico da doença bem 
caracterizado; 

- Critérios de inclusão e 
exclusão não explicitados 
detalhadamente; 
- Não referida a forma como 
foi feita a analise estatística; 
- Não especificado como foi 
feito cálculo da dimensão da 
amostra; 
- Não especificado como foi 
feita entrega do 
questionário; 
- Sem grupo comparativo;  
- Sem referência a aprovação 
por comité de ética; 
- Sem referência a conflitos 
de interesse; 

2 

Mai S.S., et al., 
2018 

- Amostragem intencional; 
- Vários investigadores; 
- Estudo multicêntrico; 
- Follow-up adequado; 
- Critérios de inclusão e exclusão bem 
definidos; 
- Terapeuta era independente do 
investigador; 
- Análise estatística utilizando SPSS® e 
Microsoft Excel®; 
- A gama de doentes foi bem definida; 
- Diagnóstico bem caracterizado; 
- Autores declaram não ter conflitos 
de interesse; 
- Autorizado por comité de ética; 

- Baixa taxa de resposta após 
convocatória para estudo; 
- Não está bem explícita a 
forma como foi entregue o 
questionário; 
- Sem grupo comparativo; 
- Não especificado como foi 
feito cálculo da dimensão da 
amostra; 
- Amostra pequena; 
 
 

2 

Bentley B. et al., 
2014 

- Amostragem intencional; 
- Vários investigadores; 
- Autorizado por comité de ética; 
- Critérios de inclusão e exclusão bem 
definidos; 
- Questionários de satisfação foram 
enviados e devolvidos por e-mail ou 

- Amostra pequena; 
- Não está especificado como 
foi feito o cálculo da amostra; 
- Sem grupo comparativo; 
- O terapeuta fazia parte da 
equipa de investigação; 

2 
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por um investigador independente 
para reduzir viés de resposta; 
- A gama de doentes foi bem definida; 
- Diagnóstico bem caracterizado; 
- Análise estatística utilizando SPSS®; 
- Elevada taxa de resposta após 
convocatória para estudo; 
- Follow-up adequado; 
- Autores declaram não ter conflitos 
de interesse; 

Hall S. et al., 2013 

- Amostragem intencional; 
- Vários investigadores; 
- Com grupo comparativo; 
- Grupo comparativo com 
características semelhantes; 
- Aleatorizado; 
- Autorizado por comité de ética; 
- Critérios de inclusão e exclusão bem 
definidos; 
- Terapeuta era independente do 
investigador; 
- O processo de seleção dos 
participantes está bem claro no 
protocolo do estudo; 
- A gama de doentes foi bem definida; 
- Follow-up adequado; 
- Diagnóstico bem caracterizado; 
- Uma parte da avaliação era enviada 
e devolvida por carta; 
- Autores declaram não ter conflitos 
de interesse; 

- Amostra pequena; 
- Não está especificado como 
foi feito o cálculo da amostra; 
- Uma parte da entrevista de 
avaliação da terapia era feita 
ao telefone com os 
familiares; 
- Realizada apenas analise 
descritiva, dado o tamanho 
da amostra; 
- Além do grau de 
parentesco, o estudo não 
fornece informação 
detalhada acerca dos 
familiares; 
 

2 

Johns S.A., 2013 

- Amostragem intencional; 
- Terapeuta era independente do 
investigador; 
- A gama de doentes foi bem definida; 
- Diagnóstico da doença bem 
caracterizado; 
- Follow-up adequado; 

- Um único investigador; 
- O investigador tinha como 
objetivo obter um fundo para 
poder proporcionar a TD a 
doentes com cancro 
metastizado; 
- Critérios de inclusão e 
exclusão mal definidos; 
- Poucos participantes; 
- Não está bem explícita a 
forma como foi entregue o 
questionário de satisfação; 
- Sem grupo comparativo; 
- Não especificado como foi 
feito cálculo da dimensão da 
amostra; 
- Amostra de doentes 
constituída apenas por 
mulheres; 
- Não especifica detalhes 
acerca dos familiares 
incluídos; 
- Sem referência a conflitos 
de interesse; 

2 
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- Sem referência a aprovação 
por comité de ética; 

 
 

Tendo em conta os objetivos dos estudos, o método de amostragem na sua totalidade 

foi não probabilístico e, dentro desse, uma amostragem intencional, por definição, composta 

por elementos selecionados pelos investigadores. Este tipo de amostragem existe, quando a 

escolha dos indivíduos é feita não tanto pela sua representatividade, mas sim por estes 

poderem prestar a colaboração de que se necessita. Apresenta vantagens em relação a uma 

amostragem por conveniência, reduzindo o viés - porque a amostra é constantemente 

refinada para fornecer uma maior compreensão dos fenómenos (Saumure & Given, 2008). 

 

À exceção do último artigo referido, a investigação em todos eles foi conduzida por vários 

investigadores, o que permite, para além de diminuir a probabilidade de ocorrência de erros 

de uma forma global, no caso do processo de realização e avaliação da TD de que é objeto a 

presente revisão, que diferentes etapas do processo de investigação sejam executadas por 

diferentes pessoas, diminuindo a probabilidade de respostas condicionadas ou interpretações 

enviesadas.  

 

Apesar disso, um fator que pode ter introduzido algum risco de viés acrescido é o facto 

de em três dos artigos (Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et al., 2007; Bentley B. et 

al., 2014) o terapeuta fazer parte da investigação, podendo influenciar direta ou 

indiretamente as respostas dos grupos de intervenção.  

 

Considera-se ainda que o facto de em todos os estudos incluídos (exceto no de 

McClement S. et al., 2007 que foi constituído por 113 pacientes paliativos e 60 familiares) a 

amostra ser pequena pode constituir uma limitação e representar uma menor precisão dos 

resultados, impedindo-os de extrapolação para a generalidade da população, mesmo que esta 

tenha as mesmas características.  

 

No entanto, um fator que aumenta a robustez dos resultados analisados é o facto de em 

seis dos sete artigos selecionados se ter verificado a existência de um follow-up adequado 

(≥80% de seguimento).  Por último, uma nota para a presença de grupo comparativo em 

apenas um dos estudos analisados, tornando difícil estabelecer neste caso em concreto, o que 

aconteceria no caso de doentes semelhantes que não fossem submetidos a TD, sendo por 

exemplo submetidos (como em Hall S. et al., 2013) apenas a cuidados paliativos padrão. 
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Caracterização genérica dos artigos 

 Na tabela 3 encontram-se caracterizados os artigos no que diz respeito ao país em 

que foram realizados, desenho do estudo, ano e jornal de publicação.  

Tabela 3: Caracterização dos artigos selecionados (n=7) 

Artigo País 
Desenho do 

estudo 
Ano Jornal 

Aoun S.M. et al., 2015 Austrália Quantitativo 2014 
Journal of 
Palliative 
Medicine 

Chochinov H.M. et al., 2012 Canadá Quantitativo 2012 
Palliative and 

Supportive 
Care 

McClement S. et al., 2007 
Austrália e 

Canadá 
Misto 2007 

Journal of 
Palliative 
Medicine 

Mai S.S., et al., 2018 Alemanha Misto 2018 
BMC 

Palliative 
Care 

Bentley B. et al., 2014 Austrália Misto 2014 
BMC 

Palliative 
Care 

Hall S. et al., 2013 Reino Unido Qualitativo 2013 

Journal of 
Pain and 
Symptom 

Management 

Johns S.A., 2013 Reino Unido Quantitativo 2013 Omega 

  

De realçar que três dos estudos analisados são de desenho misto (compreendendo uma 

análise qualitativa e quantitativa acerca do efeito da TD nos familiares de doentes paliativos, 

esta última geralmente fundamentada ainda com base em opiniões individuais dos familiares 

sob a forma de texto livre acerca dos benefícios da terapia) (McClement S. et al., 2007; Mai 

S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014). Outros três estudos são meramente quantitativos 

(Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. et al., 2012, Johns S.A., 2013). Por último, um deles é 

de natureza puramente qualitativa (Hall S. et al., 2013), já que nele foi realizada uma análise 

apenas descritiva dos dados apresentados. 

 

Contexto dos estudos e características das amostras 

 

Os investigadores dos estudos analisados selecionaram amostras de populações dos 

seguintes países: Austrália, Canadá, Reino Unido e Alemanha. Em relação ao local em que 
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foram realizados os estudos, em n=3 deles o local do estudo não era claramente especificado 

(Aoun S.M. et al., 2015; McClement S. et al., 2007; Bentley B. et al., 2014), sendo n=1 dos 

estudos conduzido em lares (Chochinov H.M. et al., 2012), n=1 em unidades de cuidados 

paliativos (UCP) (Mai S.S., et al., 2018), n=1 em doentes referenciados a equipas de cuidados 

paliativos (não sendo especificado em que contexto eram prestados esses cuidados) (Hall S. 

et al., 2013) e n=1 realizado em doentes terminais na comunidade (Johns S.A., 2013). Os 

doentes envolvidos nos estudos apresentavam maioritariamente patologias oncológicas 

(McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Hall S. et al., 2013; Johns S.A., 2013) ou 

Doença do Neurónio Motor (DNM) (Aoun S.M. et al., 2015; Bentley B. et al., 2014). 

 

O tamanho das amostras variou entre n=6 e n=60 familiares. Nos estudos em que esta 

informação estava disponível os familiares eram na sua maioria do sexo feminino (72%, 70%, 

62%) (Aoun S.M. et al., 2015; McClement S. et al., 2007; Bentley B. et al., 2014), exceto num 

deles, em que eram maioritariamente homens (53%) (Mai S.S., et al., 2018), não havendo esta 

informação em n=3 dos estudos (Chochinov H.M. et al., 2012; Hall S. et al., 2013; Johns S.A., 

2013). Em relação ao grau de parentesco, nos estudos que o analisaram, a totalidade ou a 

maioria dos familiares analisados era cônjuge do doente (Aoun S.M. et al., 2015; McClement 

S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014; Hall S. et al., 2013), no entanto 

também existiam outros níveis de relacionamento familiar (maioritariamente filhos ou 

irmãos, mas também outros) (McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Hall S. et al., 

2013). Esta informação não estava disponível em n=2 dos artigos (Chochinov H.M. et al., 2012; 

Johns S.A., 2013). Por último, em relação à idade dos familiares analisados, esta variava entre 

54 e 61 anos, não havendo esta informação em n=3 dos artigos (Chochinov H.M. et al., 2012; 

Hall S. et al., 2013; Johns S.A., 2013).   

 

Intervenção e outcomes avaliados 

A TD era aplicada por profissionais treinados diretamente pelo professor Chochinov em 

n=6 dos estudos (Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et al., 

2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014; Hall S. et al., 2013), sendo apenas num 

deles aplicada por psicólogos clínicos especializados em oncologia e/ou cuidados paliativos, 

mas cuja formação advém apenas de estudar a TD através da leitura de artigos sobre a 

temática (Johns S.A., 2013). 
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Todos os estudos analisaram o efeito da TD do ponto de vista dos familiares - não só no 

que refere à sua perceção acerca dos efeitos da terapia neles próprios e na restante família; 

como também no que diz respeito à perceção dos seus efeitos nos familiares doentes. Em n=5 

artigos foi avaliado esse efeito não só do ponto de vista dos familiares, mas também do ponto 

de vista dos doentes (Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et al., 2007; Bentley B. et al., 

2014; Hall S. et al., 2013; Johns S.A., 2013). A obtenção do feedback dos familiares foi 

conseguida através da aplicação de um questionário de satisfação, variando entre os estudos 

apenas o tempo em que era aplicado: 1 semana (Aoun S.M. et al., 2015; Bentley B. et al., 

2014), 1 mês (Johns S.A., 2013) ou 2 meses após a realização da TD ao doente (Chochinov 

H.M. et al., 2012); ou 9-12 meses após a sua morte (Mai S.S., et al., 2018). Não havia referência 

ao momento em que foi aplicado o questionário em dois dos artigos (Mai S.S., et al., 2018; 

Hall S. et al., 2013). O questionário foi enviado por e-mail ou por carta em três dos estudos 

(Aoun S.M. et al., 2015; Bentley B. et al., 2014; Hall S. et al., 2013), não havendo referência 

nos restantes à forma como foi aplicado (Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et al., 

2007; Mai S.S., et al., 2018, Johns S.A., 2013). Como complemento à aplicação do questionário 

foram realizadas entrevistas aos familiares em dois dos estudos (Mai S.S., et al., 2018; Hall S. 

et al., 2013), num dos casos telefónica (Hall S. et al., 2013), desconhecendo-se a forma como 

foi realizada no outro caso. 

 

Em seguida encontram-se detalhadamente os outcomes analisados, com a perceção dos 

familiares acerca dos benefícios da TD tanto para os doentes como para eles. 

 

Aceitabilidade 

 

A aceitabilidade é baseada na perceção dos familiares acerca da utilidade da intervenção 

em vários domínios, tanto para o doente como para a família. Este parâmetro foi analisado 

em todos os artigos incluídos na presente revisão utilizando vários parâmetros em seguida 

descritos. Em Aoun S.M. et al., por exemplo, para a determinação da aceitabilidade foram 

utilizadas classificações dos familiares acerca da utilidade da intervenção em termos de 

benefício tanto para o doente como para eles mesmos, sensação de redução do “stress” dos 

cuidadores, maior sentimento de esperança e melhor preparação para o final de vida (Aoun 

S.M. et al., 2015).  
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Em benefício dos familiares 

 

O documento final é de uma forma geral considerado pelos familiares dos doentes 

paliativos uma fonte de conforto e a maioria dos familiares recomendariam a TD a outras 

pessoas na sua situação (Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et 

al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014; Johns S.A., 2013). Os familiares 

acreditam inclusivamente que a TD os ajudou a preparar melhor o fim de vida do doente 

(Aoun S.M. et al., 2015), sendo referido ainda que a intervenção os ajudou a ultrapassar 

melhor a fase de luto (McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018). 

 

Em benefício dos doentes 

 

Em termos de aceitabilidade, a maioria dos familiares refere que a TD ajudou o doente, 

tanto porque lhes permitiu partilhar melhor os seus sentimentos ou falar abertamente sobre 

questões da sua vida que antes da terapia tinham dificuldade em abordar diretamente 

(Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 

2014).  

 

Adicionalmente os familiares consideraram não só que a TD é tão importante como 

qualquer outro aspeto do tratamento do doente (Aoun S.M. et al., 2015, McClement S. et al., 

2007, Mai S.S., et al., 2018, Johns S.A., 2013), como também que a intervenção ajudou os 

doentes a preparar melhor a sua morte (McClement S. et al., 2007; Bentley B. et al., 2014). 

 

Em termos de diminuição do sofrimento total dos doentes, na perspetiva dos familiares 

os resultados foram variáveis: a maioria dos familiares não traduz os benefícios da TD em 

termos de diminuição do sofrimento do doente (Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. 

et al., 2007; Mai S.S. et al. 2018), sendo apenas o resultado diferente num dos estudos 

analisados, no qual a maioria dos familiares acreditaram que a TD contribuiu para a 

diminuição do sofrimento total do doente (Johns S.A., 2013). 

 

Eficácia 

 

A eficácia da TD foi analisada com recurso a escalas validadas apenas em dois dos artigos 

incluídos na presente revisão, utilizando para isso escalas validadas para o efeito (Aoun S.M. 



 

30 
 

et al., 2015; Bentley B. et al., 2014). Este parâmetro foi avaliado nesses estudos em termos de 

sensação de sobrecarga do cuidador  (através da aplicação da “Zarit Burden Interview - ZBI-

12), bem como em termos de ansiedade e depressão (quantificadas pela escala de Ansiedade 

e Depressão (HADS). Em ambos não houve mudanças significativas pré/pós TD para os 

familiares em termos de sensação de “sobrecarga” do cuidador, ansiedade e depressão (Aoun 

S.M. et al., 2015; Bentley B. et al., 2014). Um desses artigos, para além desses dois aspetos, 

analisou ainda o parâmetro esperança, determinado com recurso ao Herth Hope Index, não 

tendo também encontrado diferenças significativas (Bentley B. et al., 2014). 

 

Limitações 

 

Apesar da generalidade dos familiares ser favorável à TD, foram por vezes focados alguns 

aspetos de discórdia. Neste contexto alguns familiares consideraram que a leitura do 

documento final poderia magoar ou ser geradora de mais sofrimento na família no já difícil 

por si processo de luto, e apontaram ainda facto de este por vezes poder representar o doente 

de uma forma incompleta ou imprecisa, criando dele uma imagem distorcida. Consideraram 

por último a possibilidade de a TD ser física/emocionalmente exigente para os doentes em 

fim de vida, tanto pela progressão da doença como pela mensagem implícita nesta terapia ser 

o fim de vida (McClement S. et al., 2007; Hall S. et al., 2013).  

 

Discussão 
 

O alívio do sofrimento é tradicionalmente considerado um dos principais objetivos da 

medicina. Até 1982, altura em que Eric Cassel publicou acerca da natureza do sofrimento e os 

objetivos da medicina (Cassel E.J., 1982), a literatura sobre este assunto era muito escassa. 

Desde aí têm vindo a ser publicados, nomeadamente na área dos cuidados paliativos, uma 

quantidade maior de artigos acerca do sofrimento, considerado hoje em dia um sintoma com 

dimensões sociais e existenciais importantes que, tal como os sintomas físicos deve ser alvo 

de intervenção ativa (Govert den Hartogh, 2017).  

 

Existem poucas intervenções não farmacológicas especificamente projetadas para 

diminuir o sofrimento ou a angústia que muitas vezes acompanha os pacientes até o final da 

vida. A terapia da dignidade surge, neste contexto, como uma abordagem psicoterapêutica 

baseada num modelo empiricamente validado de dignidade nos doentes terminais. Ao 
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contrário da maioria das outras intervenções mais focadas nos sintomas, os efeitos benéficos 

da terapia da dignidade residem na sua potencialidade para melhorar o significado e propósito 

de vida dos doentes a quem é aplicada (Chochinov et. al. 2005).  

 

Na área da terapia da dignidade existem vários estudos publicados que avaliam os efeitos 

psicossociais, espirituais e físicos desta intervenção nos doentes paliativos. Para estes, a TD 

demonstrou ser benéfica em parâmetros como a dignidade (Houmann et al., 2014; Rudilla et 

al., 2015; Scarton et al., 2018; Chochinov et al., 2005; Chochinov et al., 2011; Julião et al., 

2017; Donato et al., 2016), opinião acerca dos benefícios da terapia (Hall et al., 2011; Martínez 

et. al., 2016; Hall et al., 2011; Fitchett et al., 2015; Chochinov et al., 2005; Chochinov et al., 

2011), diminuição do sofrimento (Hall et al., 2013; Martínez et. al., 2016; Hall et al., 2011; 

Chochinov et al., 2005; Chochinov et al., 2011; Julião et al., 2017), vontade de viver (Hall et 

al., 2013; Martínez et. al., 2016; Houmann et al., 2014; Fitchett et al., 2015; Scarton et al., 

2018; Chochinov et al., 2005; Donato et al., 2016; Julião et al., 2017), e propósito de vida 

(Houmann et al., 2014; Fitchett et al., 2015; Scarton et al., 2018; Chochinov et al., 2005; 

Donato et al., 2016). Os efeitos foram menos consistentes no que toca aos scores de 

depressão e ansiedade – nos quais em alguns estudos os resultados foram favoráveis (Julião 

et al. 2013; Julião et al. 2014), não tendo sido noutros estatisticamente significativos (Hall et 

al., 2013, Martínez et. al., 2016, Donato et al., 2016).  

 

A importância dos familiares em cuidados paliativos é reconhecida mundialmente, sendo 

inclusivamente parte integrante da própria definição de cuidados paliativos da OMS - que 

considera não apenas o doente como também a família na sua definição (World Health 

Organization, 2018).  

 

No que se refere aos familiares em cuidados paliativos, de uma forma global é necessária 

a realização de mais estudos que os envolvam como participantes, com o objetivo de abranger 

toda a unidade de cuidados ao doente em fim de vida - constituída não só pelos doentes como 

pelos seus cuidadores (geralmente os familiares) (Bennett M.I. et al, 2010; Nambisan V., 

2010). Sem as perspetivas dos pacientes e dos seus familiares cuidadores é difícil entender as 

suas necessidades em cuidados paliativos e desenvolver intervenções eficazes nesse sentido 

(Aoun S, et al., 2016).  
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Particularmente em relação à TD, apesar do seu principal foco ser o doente (tendo sido 

para ele inicialmente concebida), os familiares, porque têm um papel essencial no cuidado e 

apoio ao doente terminal, são também uma parte muito importante e um alvo potencial da 

terapia (Hauser J.M., 2004). Adicionalmente, e porque os familiares cuidadores experimentam 

muitas vezes sentimentos de angústia, exaustão e desânimo, estes podem potencialmente 

beneficiar de intervenções que possam mitigar esses sentimentos, sendo delas exemplo a 

referida terapia (Adelman EE, et. al., 2004). Os familiares participam ainda muitas vezes 

ativamente no processo terapêutico (tanto na fase de entrevista como na edição do 

documento) e são ainda os destinatários do documento final, o que os torna participantes 

ativos (Bentley B. et al., 2014), pelo que faz todo o sentido que, somado às considerações 

anteriores, o efeito da TD nos familiares seja estudado ativamente. Também nesta área, como 

ficou comprovado pela presente revisão, a investigação é ainda escassa.  

 

Em relação às características das amostras dos estudos analisados, todos os artigos 

incluídos na presente revisão dizem respeito a amostras de populações da Austrália, Canadá, 

Reino Unido e Alemanha, tratando-se todos eles de países classificados com grau máximo de 

desenvolvimento na área dos cuidados paliativos (World Health Organization, 2014).  

 

De realçar ainda que a maioria dos artigos analisados provêm da Austrália e do Reino 

Unido, que de acordo com o “The 2015 Quality of Death Index” (The Economist Intelligence 

Unit, 2015) são considerados os países onde a qualidade dos cuidados paliativos é superior e 

os melhores locais para morrer. Coloca-se assim a dúvida sobre se os resultados conseguidos 

a partir da aplicação da TD nestes locais se verificariam em países nos quais os cuidados 

paliativos não estejam tão desenvolvidos. 

     

Por outro lado, no que refere ao local em que foram prestados os cuidados aos doentes 

analisados, neste caso a TD, nos estudos em que era especificada, este variava entre lares 

(Chochinov H.M. et al., 2012), UCP (Mai S.S., et al., 2018), comunidade (Johns S.A., 2013) e 

doentes referenciados a equipas de cuidados paliativos, não sendo especificado em que 

contexto eram prestados esses cuidados (Hall S. et al., 2013). Importa realçar que o local onde 

são prestados os cuidados de fim de vida pode ter influência na perceção por parte dos 

doentes e familiares acerca do benefício destes mesmos cuidados (Rasmussen B.H., 

Edvardsson D.,2007), sendo assim importante que seja referido e analisado nos estudos que 

avaliam a eficácia da terapia. O facto de, nos artigos selecionados, os contextos do doente no 
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qual foi aplicada a terapia, quando conhecidos, serem bastante heterogéneos, pode impedir 

a generalização dos efeitos da terapia da dignidade para todos os locais.  

 

De acordo com Karla T. Washington et. al., uma das características demográficas que 

parece ter influência na experiência de cuidado ao doente paliativo é o sexo do cuidador 

(Washington K.T. et al, 2015). Em relação ao sexo, bem como à relação de parentesco dos 

familiares analisados na presente revisão, o facto da maioria ser do sexo feminino e na sua 

totalidade, ou pelo menos a grande maioria dos casos, o cônjuge do doente, torna difícil 

extrapolar os resultados para os restantes familiares, muitas vezes também implicados no 

cuidado do doente em fim de vida.  

 

Por outro lado, essas características dos cuidadores encontradas na maioria dos estudos 

analisados vão de encontro às também observadas no nosso país, permitindo daí retirar 

algumas conclusões. Assim, e de acordo com o relatório de outono 2018 do Observatório 

Português de Cuidados Paliativos, os cuidadores informais em Portugal são geralmente 

mulheres, tendo como média de idade geral cerca de 60 anos. A sua relação com o doente é, 

à semelhança do verificado nesta dissertação, na sua maioria a de cônjuge (Observatório 

Português de Cuidados Paliativos, 2018).  

 

De uma forma geral, para se conseguir avaliar completamente o efeito da terapia da 

dignidade em termos demográficos seria necessária, na totalidade dos artigos analisados, 

uma melhor caracterização tanto do doente que recebe a terapia como dos seus familiares. 

Os estudos que analisam estes parâmetros não o fazem de uma forma critica, apresentando 

apenas quantitativamente os resultados (Aoun S.M. et al., 2015; McClement S. et al., 2007; 

Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014; Hall S. et al., 2013). Esta análise detalhada da 

relação de parentesco, sexo, idade, teria como objetivo não só averiguar a sua eficácia 

consoante as características apresentadas, mas ainda perceber em que familiares e com que 

características a terapia poderá ser mais eficaz.  

 

Em relação às patologias de que os doentes padeciam nos estudos selecionados, estas 

eram na sua maioria oncológicas (McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Hall S. et 

al., 2013; Johns S.A., 2013), o que está de acordo com o relatório da OMS, quando neste se 

refere que as patologias oncológicas são umas das principais patologias de que padecem os 

doentes que necessitam de cuidados paliativos (World Health Organization, 2018). No 

entanto, para além desta e da DNM, também contemplada nos estudos selecionados nesta 
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revisão, seria interessante estudar o impacto da TD noutro tipo de patologias frequentemente 

associadas aos cuidados paliativos, nomeadamente patologias cardiovasculares e 

respiratórias crónicas.  

 

Complementarmente, as diferentes patologias que podem cursar com a necessidade de 

cuidados paliativos têm necessariamente características, designadamente em relação ao 

prognóstico e à morbilidade, muito diferenciadas entre si (umas com curso previsivelmente 

mais crónico e indolente e outras mais agudas e associadas a uma maior morbilidade). Este 

facto pode traduzir-se em diferentes perceções, tanto nos doentes que delas padecem como 

nos seus familiares, quanto à eficácia de terapias como a que é objeto a presente dissertação, 

necessitando também esse aspeto de uma maior clarificação.  

 

Na mesma linha de pensamento, um outro fator que pode eventualmente ter uma 

influência na opinião dos familiares acerca não só da TD como de outras terapias com 

objetivos semelhantes é a idade do doente, parâmetro pouco explorado nos artigos 

selecionados, sendo apenas referido numa minoria (Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. 

et al., 2012; Mai S.S., et al., 2018). Previsivelmente, o impacto de uma doença terminal na 

família de um doente em fase jovem poderá ser diferente do seu impacto na família de um 

doente mais idoso, com menos vida per si pela frente e, naturalmente, mais conformado com 

a possibilidade de um fim de vida próximo. Em consequência, o impacto de terapias como a 

que trata o presente documento poderá também ser diferente. Nos estudos que analisaram 

o parâmetro idade (já referidos anteriormente) verificou-se que esta era sempre em média 

acima dos 60 anos, ficando assim por conhecer o efeito da terapia em familiares de doentes 

mais jovens. 

 

No que respeita ao desenho dos estudos incluídos na presente revisão, este foi bastante 

variável, tanto em relação às características do terapeuta como ao momento no tempo em 

que era aplicado o questionário e de que forma o era feito. 

 

Em relação ao primeiro dos aspetos mencionados, na maioria dos estudos a TD foi 

aplicada por profissionais treinados pelo seu fundador ou pela sua equipa, sendo apenas num 

deles (Johns S.A., 2013) aplicado por profissionais não diretamente treinados pelo Professor 

Chochinov e pela sua equipa. Desconhece-se, no entanto se esse facto teve influência ou não 

nos resultados obtidos.  
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Ainda no que respeita às características do terapeuta, sendo a comunicação com os 

doentes parte integrante da prática diária de qualquer prestador de cuidados de saúde, esta 

torna-se de uma importância ainda maior em contextos delicados como os cuidados paliativos 

(Fallowfield L et. al., 2002). A comunicação em contexto de fim de vida é altamente 

desafiadora, sendo que as competências do cuidador nesta área e a sua capacidade de criar 

empatia com o doente e sua família podem ter influência no desfecho da terapia da dignidade 

(Hall S. et al., 2013, Johnston B., 2015). Desta forma é necessário que os profissionais de saúde 

habilitados para a realização da TD tenham características humanas e de comunicação 

adequadas, e estejam ainda treinados nesse sentido, para que os doentes e os seus familiares 

se sintam à vontade para partilhar os seus sentimentos com o terapeuta e, na fase de 

avaliação, se sintam também livres para realizarem todos os comentários que desejarem 

(Julião M., 2018). 

 

O tempo em que foi aplicada a avaliação variava nos diferentes estudos entre uma 

semana após a realização da terapia da dignidade e 12 meses após a morte do paciente em 

questão, neste último caso com os familiares já na fase de luto.  

 

O Luto é um processo complexo e multidimensional que envolve o domínio físico, 

psicológico, social e espiritual (Chochinov, 2005; Sanders, 1999), sendo ainda um processo 

profundamente existencial (Frankl, 1984). A experiência de perda de alguém próximo surge, 

muitas vezes, como uma profunda alteração na trajetória de vida de um indivíduo, 

envolvendo um processo moroso de reconstrução de significado da perda, no qual o indivíduo 

tem que reaprender a viver num novo mundo sem a pessoa perdida (Puigarnau, 2010). O 

modelo de Kübler-Ross proposto em 1969 no seu livro “On death and dying” descreve cinco 

estádios emocionais pelos quais as pessoas em fase de luto passam, desde o momento em 

que recebem a notícia que seu ente querido morreu, até a aceitação desta nova situação: 

negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. O momento de aplicação da avaliação 

acerca dos efeitos da terapia da dignidade pode desta forma, dependendo do momento em 

que foi aplicada e, consequentemente, da fase pela qual a família está a passar, conduzir a 

diferentes avaliações por parte dos familiares – que, dependendo desse tempo, se encontram 

necessariamente em fases diferentes do curso da doença ou do luto do doente paliativo em 

questão (Kübler-Ross, 1969). 
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Adicionalmente, há também que considerar a forma como foi realizada a respetiva 

avaliação da terapia: nuns artigos por e-mail ou carta (Aoun S.M. et al., 2015, Bentley B. et al., 

2014, Hall S. et al., 2013) e noutros pessoalmente (McClement S. et al., 2007) ou por telefone 

(McClement S. et al., 2007; Hall S. et al., 2013) (nestes dois últimos casos levada a cabo pela 

equipa investigadora). A forma em cada caso escolhida pode ter influenciado as respostas dos 

familiares. De facto, os familiares que responderam às questões pessoalmente ou por 

telefone com um membro da equipa investigadora, principalmente nos casos em que foram 

os mesmos que aplicaram a terapia, pode tê-los inibido de realçar, no caso de existirem, 

potenciais aspetos negativos da terapia, constituindo uma limitação dos estudos em causa. 

Por outro lado esta forma de avaliação pode ser vista de uma forma positiva, pois este 

contacto com o terapeuta/equipa investigadora pode permitir criar uma aliança terapêutica, 

e mais à vontade no futuro para a família abordar temas sensíveis de que necessite. 

 

Considera-se ainda uma limitação dos estudos o facto de a maior parte deles ter um baixo 

número de participantes (Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. et al., 2012; Mai S.S., et al., 

2018; Bentley B. et al., 2014; Hall S. et al., 2013; Johns S.A., 2013), tornando difícil, por essa 

razão, extrapolar as conclusões obtidas para a generalidade da população. Seria neste sentido 

importante a realização de estudos que envolvessem um maior número de indivíduos, para 

que as conclusões pudessem ser mais robustas. Adicionalmente, note-se também que exceto 

num dos artigos (que inclui um grupo controlo submetido a cuidados paliativos padrão em 

comparação com outro que recebeu esses cuidados em conjunto com a TD) (Hall S. et al., 

2013), nos estudos selecionados não foi feita esta comparação. Para determinar a eficácia da 

terapia para os familiares e doentes, estudos futuros deveriam ser idealmente realizados sob 

a forma de ensaio clínico randomizado com grupo controlo, como foi realizado, por exemplo, 

no estudo de Julião et. al., no qual a TD demonstrou melhorar os parâmetros de depressão e 

ansiedade nos doentes na qual foi realizada (Julião et. al., 2013, Julião et. al., 2014, Julião et. 

al., 2017). 

 

Na maioria dos artigos analisados os familiares avaliaram a TD do ponto de vista da sua 

aceitabilidade e eficácia, e, dentro destes parâmetros, tanto para eles como para os doentes 

paliativos.  

 

Em relação à aceitabilidade, e no que refere ao seu efeito nos familiares, a TD 

demonstrou ser benéfica na totalidade dos artigos, ajudando inclusivamente a preparar 
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melhor a morte do familiar paliativo (Aoun S.M. et al., 2015). Neste âmbito, a família relata 

de uma forma geral que esta terapia ajudou a conhecer melhor o seu familiar em fim de vida, 

representando uma oportunidade de comunicar com ele e de ter acesso a novas informações 

(muitas delas até àquele momento desconhecidas), muito útil nesta etapa das suas vidas 

(McClement S. et al., 2007; Hall S. et al., 2013). A terapia da dignidade também pareceu ter 

nos familiares um impacto positivo na fase de luto (McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 

2018). Como já foi detalhado anteriormente, os familiares em luto são desafiados a ajustar o 

seu dia-a-dia desprovidos da presença física, social e psicológica do seu ente querido que 

morreu. Para além de experimentarem a morte da unidade familiar como a conheciam, cada 

um dos familiares, com a morte do doente, perde a sua relação individual com ele (Corless, 

2001). O facto da TD ter mostrado indícios de poder ajudar nesta fase difícil, reveste-se assim 

para os familiares de uma grande importância. A fase de luto, através da TD pode desta forma 

ajudar os familiares a transformar a sua ligação com o seu familiar que morreu e a estabelecer 

novas formas de relacionamento contínuo com as memórias daquela pessoa.  

 

A maioria dos familiares considera ainda que a terapia da dignidade, e nomeadamente o 

seu documento de legado, vai continuar a ser uma fonte de conforto para a família - ajudando 

a fortalecer essa ligação continuada com o familiar (Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. 

et al., 2012; McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014; Johns S.A., 

2013). Aplicam-se aqui, pelo que as considero reproduzidas, as considerações já tecidas até 

aqui a propósito do referido documento de legado. Com tudo isso, a TD tem o potencial de 

ajudar os familiares, que têm a difícil tarefa de lidar com a morte do doente e da família como 

a conheciam. Reforçando esta ideia, os familiares recomendam esta intervenção a outras 

famílias na mesma situação, enaltecendo desta forma os aspetos positivos da intervenção.  

 

No que diz respeito à opinião dos familiares sobre o efeito da TD nos doentes, à 

semelhança dos resultados dos artigos já referidos anteriormente que estudam o impacto da 

terapia do ponto de vista do doente paliativo, a maioria dos artigos incluídos na presente 

revisão concluem que a TD ajudou, por ter permitido ao doente falar abertamente sobre 

questões muitas vezes difíceis de partilhar (Chochinov H.M. et al., 2012; McClement S. et al., 

2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014), sendo a maioria dos familiares ainda da 

opinião que a TD é tão importante como qualquer outro aspeto do tratamento (Aoun S.M. et 

al., 2015, McClement S. et al., 2007, Mai S.S., et al., 2018, Johns S.A., 2013). Em relação a 

outros potenciais benefícios da terapia para os doentes, nomeadamente na diminuição do 
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seu sofrimento total, os resultados não foram tão claros, variando nos diferentes estudos que 

analisaram este parâmetro, um deles considerando que foi benéfica, mas noutros dois não 

traduzindo os benefícios em termos de diminuição do sofrimento do doente.  

  

No que diz respeito à eficácia da intervenção, esta foi avaliada em dois dos artigos 

selecionados. Este parâmetro foi quantificado em termos de sensação de “sobrecarga” do 

cuidador, ansiedade, depressão e esperança. Para essa avaliação os investigadores 

recorreram a escalas validadas, nomeadamente a “Zarit Burden Interview – ZBI”, a escala 

HADS e o Herth Hope Index. Em todos estes parâmetros e em ambos os artigos analisados não 

houve mudanças significativas pré/pós TD para os familiares.  (Aoun S.M. et al., 2015; Bentley 

B. et al., 2014). Esse facto vai de encontro ao observado em alguns estudos que avaliaram 

estes aspetos do ponto de vista dos doentes, nos quais os efeitos da TD no que toca aos scores 

de depressão e ansiedade foram também menos consistentes, muitas vezes sem significância 

estatística (Hall et al., 2011, Martínez et. al., 2016, Donato et al., 2016), apesar de nem sempre 

(Julião et al. 2013; Julião et al. 2014). Este achado levanta questões importantes, 

nomeadamente se o mesmo se verificaria em doentes com características diferentes das dos 

doentes analisados nos estudos desta revisão, se as medidas utilizadas são as mais adequadas 

para avaliar os efeitos deste tipo de intervenção e ainda se os resultados seriam semelhantes 

em estudos com maior número de participantes, já que na maior parte destes as amostras 

eram pequenas. 

 

Em relação ainda ao tipo de medidas utilizadas nos diferentes estudos, verificou-se de 

uma forma global que muitos dos artigos incluídos utilizavam diferentes métodos para avaliar 

os outcomes da terapia da dignidade nos familiares, sendo em muitos deles os benefícios da 

terapia complementarmente descritos de uma forma personalizada com base em 

comentários livres dos participantes, introduzindo subjetividade (McClement S. et al., 2007; 

Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014). Essa heterogeneidade e subjetividade, pode ser 

por um lado benéfica do ponto de vista da leitura de cada estudo individual, permitindo que 

os benefícios da terapia sejam abordados de uma forma mais abrangente, eventualmente 

tocando em pontos que não seriam abordados se fossem utilizadas medidas mais restritas; 

no entanto por outro lado pode traduzir-se em dificuldade por parte dos investigadores em 

agrupar os resultados e extrapola-los para outras populações.  
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Adicionalmente, as medidas utilizadas nos estudos analisados, nomeadamente em 

termos de aceitabilidade e, dentro desta medidas como a noção de beneficio da terapia, 

sensação de redução do “stress”, melhoria nos parâmetros esperança e melhor preparação 

para o final de vida, pelo seu carácter conceptual subjetivo e de difícil generalização, podem 

variar em função do país, da cultura, do estrato social, da idade, do sexo, família (se é 

solteiro/a, tem ou não tem filhos), se já passou por uma doença/situação de um familiar 

semelhante (morte em cuidados paliativos), o que mais uma vez pode dificultar a análise dos 

efeitos da terapia.  

 

Conclusões  

 
Os doentes em fim de vida apresentam características que os tornam vulneráveis, não 

só do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico, social e espiritual. Os cuidados 

paliativos, por atenderem na sua definição às necessidades destes doentes, são de uma 

importância inquestionável, ainda mais no mundo em que vivemos: em que se assiste a um 

envelhecimento populacional crescente e, consequentemente, a um aumento do número de 

doentes crónicos, situações essas que conduzem previsivelmente a uma maior necessidade 

deste tipo de cuidados. (World Health Organization, 2018) 

   

Os Cuidados Paliativos constituem cuidados integrais e contínuos, atendendo aos 

aspetos físicos, psicológicos, sociais, económicos, práticos e espirituais ao longo do tempo. 

Consideram o doente e a sua família como um todo, definindo-os como “a unidade a cuidar”, 

com respeito pelas suas preferências, objetivos e valores culturais, sociais e espirituais 

(Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 2016). 

 

Dentro dos Cuidados Paliativos, e como descrito num dos artigos selecionados na 

presente revisão, as intervenções que têm como objetivo aliviar o sofrimento do doente em 

fim de vida, oferecem o equivalente a uma “analgesia emocional”, contribuindo para 

aumentar o propósito e vontade de viver destes doentes (McClement S. et al., 2007). A terapia 

da dignidade surge neste contexto, como uma intervenção com a potencialidade, de acordo 

com o seu fundador, de contribuir para melhorar o significado e propósito de vida dos doentes 

a quem é aplicada (Chochinov et. al. 2005).  

 

A Terapia da Dignidade de uma forma geral nos artigos apresentados demonstrou ser 

eficaz e globalmente aceite pelos familiares estudados, melhorando parâmetros tão 
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importantes para o seu bem-estar como sejam a preparação da morte do familiar paliativo 

(Aoun S.M. et al., 2015) e a ultrapassagem da fase de luto (McClement S. et al., 2007; Mai S.S., 

et al., 2018). Além disso, esta terapia ajudou-os ainda a conhecer melhor as necessidades e 

últimas vontades do doente (McClement S. et al., 2007; Hall S. et al., 2013). Por último, o facto 

de da TD resultar a criação de um documento legado, representou para os familiares também 

uma vantagem explícita, considerando que este documento final, vai continuar a ser uma 

fonte de conforto para toda a família (Aoun S.M. et al., 2015; Chochinov H.M. et al., 2012; 

McClement S. et al., 2007; Mai S.S., et al., 2018; Bentley B. et al., 2014; Johns S.A., 2013). Estas 

vantagens potenciais, na medida em que os estudos realizados que avaliam estes outcomes 

são ainda poucos, são encorajadoras. Encorajadora também, é a prespetiva dos familiares, 

acerca do benefício da TD para os doentes avaliados. Neste aspeto é de realçar a afirmação 

dos familiares de que a TD é tão importante como qualquer outro aspeto do tratamento do 

doente (Aoun S.M. et al., 2015, McClement S. et al., 2007, Mai S.S., et al., 2018, Johns S.A., 

2013). 

 

Sem prejuízo de os estudos analisados terem concluído de uma forma geral que a TD é 

benéfica quer para os doentes, como para as suas famílias, e em relação a estas tanto na fase 

anterior como na posterior à ocorrência da morte do doente, mostra-se necessária uma maior 

definição de quais as medidas mais adequadas para quantificar o benefício da terapia. Neste 

sentido será importante uma maior uniformidade entre os estudos, para que as conclusões 

possam ser objetivamente mais úteis, nomeadamente no que respeita às medidas utilizadas 

para quantificar o efeito da terapia, formas de avaliação, modo e tempo em que esta avaliação 

é apresentada às famílias, homogeneidades das amostras (sexo, idade, patologias em causa, 

local de prestação de cuidados paliativos, entre outros já referidos). Seria ainda interessante 

a realização de estudos com maior número de participantes e, sempre que possível com o 

grupo de intervenção (TD + cuidados paliativos padrão) comparado com grupo submetido 

apenas a cuidados paliativos padrão. 

 

Apesar desta terapia ser inicialmente concebida para doentes em cuidados paliativos 

seria também interessante estudar, a exemplo de Avery J.D. e Baez M.A. o efeito da TD em 

doentes e familiares de doentes não terminais, que poderão também eventualmente 

beneficiar da terapia (Avery J.D. e Baez M.A., 2012) . Adicionalmente, há indícios como é 

referido no artigo de Martinez et. al. 2016, que a TD pode ser benéfica também para os 

profissionais de saúde que cuidam destes doentes, ajudando-os a compreendê-lo melhor, 
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com efeitos positivos na forma como prestam o seu cuidado e vão de encontro às 

necessidades de cada doente individualmente. Estes resultados em conjunto indiciam que o 

efeito da TD pode eventualmente ser multidimensional, estendendo-se não só ao doente, 

como aos seus entes queridos e aos profissionais de saúde envolvidos no seu 

acompanhamento. 

 

Por último, seria útil ainda perceber quais os mecanismos pelos quais a TD é benéfica. 

Um artigo de 2017 de Julião et al. sugere que o mecanismo pode estar no facto de esta ser 

aplicada em doentes paliativos, com maior capacidade de transformar os seus sentimentos 

de tristeza, sofrimento e angústia, numa atividade imbuída de significado e propósito. O autor 

sugere ainda que o fim de vida oferece oportunidades para crescimento pessoal e 

aprofundamento de relacionamentos, podendo esse facto ser também uma fonte de eficácia 

da TD (Julião et al., 2017).  

 

Todos os pontos referidos fazem da terapia da dignidade uma área de grande potencial, 

não só em cuidados paliativos como eventualmente noutras áreas de atuação, mas ainda com 

muitos aspetos que necessitam de ser aprofundados para que possa ser utilizada da forma 

mais adequada possível. Os resultados de investigações com este propósito poderão ter um 

impacto significativo na forma como os doentes e familiares lidam com as questões de fim de 

vida e fase de luto, melhorando assim de uma forma global o bem estar destes doentes e 

famílias numa fase tão importante das suas vidas. 
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Anexos 

 
Anexo I – Resultados individuais dos estudos incluídos. 

 

Aoun S.M. et al., 2015 

O objetivo deste estudo transversal era o de determinar a aceitabilidade, viabilidade e 

eficácia da TD no alívio da angústia em doentes com DNM e seus familiares. A aceitabilidade 

foi determinada utilizando classificações dos familiares acerca da utilidade da intervenção em 

vários domínios, nomeadamente em termos de benefício tanto para o doente como para eles 

mesmos, sensação de redução do “stress” dos cuidadores, maior sentimento de esperança e 

melhor preparação para o final de vida (as respostas variavam entre discordo totalmente e 

concordo totalmente); a viabilidade foi avaliada tendo por base o tempo e recursos utilizados 

(número de visitas necessárias, número de dias de duração da TD e tempo despendido em 

todo este processo). A eficácia, por último, foi avaliada tendo por base os seguintes outcomes: 

sensação de ”sobrecarga” do cuidador (mensurada pela “Zarit Burden Interview - ZBI-12), 

ansiedade e depressão (quantificadas pela escala de Ansiedade e Depressão (HADS). 

 

Quadro I: Aoun S.M. et al., 2015  

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

População: 
Amostra australiana; 
n = 18 familiares de 
n=27 doentes 
diagnosticados com 
DNM. 
 
Intervenção:  
Era aplicada a TD e 
fornecido o 
documento final ao 
doente, que podia 
distribuir por quem 
desejasse.  
 
Uma semana mais 
tarde eram 
distribuídos 
questionários a ambos 
os participantes, que 
eram depois de 
preenchidos, enviados 

Analise demográfica:  
2/3 dos pacientes eram do 
sexo masculino (n=18). A 
média de idades era de 64.3 
anos (SD 10.7). 
 
A totalidade dos familiares 
(n=18) eram cônjuges dos 
pacientes; 72% eram 
mulheres (n=13); Média de 
idade 59,9 anos (SD 11.8); 
56% dos familiares passavam 
mais de 12 horas por dia com 
o doente. 
 
Aceitabilidade: a maioria dos 
familiares (70%) refere que o 
documento final vai continuar 
a ser uma fonte de conforto 
para eles e para as suas 
famílias e recomendarão a TD 
a outras pessoas na sua 

Os familiares concordaram de 
uma forma geral que o 
documento final é e vai 
continuar a ser uma fonte de 
conforto, e recomendarão a 
TD para outros na mesma 
situação. 
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por correio para os 
investigadores. 

situação; 1/3 sentiu que a TD 
ajudou a melhorar os 
sentimentos de esperança e 
reduziu “stress” (33,3%); 50% 
referiu que os ajudou a 
preparar melhor o fim de vida 
do doente; cerca de 60% dos 
cuidadores referiu que a TD 
era tão importante quanto 
qualquer outro aspeto do 
tratamento do doente. 
 
- Viabilidade: TD requereu 
entre 3-7 visitas (média 4 por 
paciente), média de 36 dias 
no total;  
 
- Eficácia: Não houve 
mudanças significativas 
pré/pós TD para os familiares 
em termos de sensação de 
“sobrecarga” do cuidador, 
esperança, ansiedade e 
depressão. 

 

Os níveis de ansiedade e depressão prévios à intervenção eram baixos e mantiveram-se 

semelhantes, no entanto os familiares demonstraram (apesar da diferença não ser 

considerada significativa) sentirem-se mais sobrecarregados no final da intervenção. Esse 

aspeto deve-se presumivelmente à rápida progressão da doença não se podendo, no entanto, 

excluir a possibilidade de a TD ser uma das causas deste aumento (sendo necessário para isso 

mais investigação). 

 

Chochinov H.M. et al., 2012 

 

Este estudo pretendia avaliar a viabilidade da TD em idosos (≥ 65 anos) frágeis 

institucionalizados. Para isso foram identificados dois grupos de participantes: residentes 

cognitivamente aptos para participar na TD (quantificado pela obtenção de > 21 pontos no 

Mini Mental State Examination – MMSE) e residentes cognitivamente incapazes de participar 

e que, por essa razão, requeriam que um membro da sua família participasse na TD no seu 

lugar. 

No caso dos residentes cognitivamente aptos para participar na TD, eram realizados três 

contactos com a equipa de investigação: no primeiro era mostrado o questionário/protocolo 
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da TD e questionados os participantes sobre o que mais desejam falar durante a terapia. No 

segundo contacto, cerca de 24 a 48 horas depois, era realizado o protocolo/questionário (que 

era gravado em áudio), e relembrado que este poderia ser posteriormente editado de acordo 

com as preferências de cada um dos participantes.  Dois a três dias mais tarde, era devolvido 

aos participantes o manuscrito editado, que era posteriormente lido e corrigido por eles. No 

final da edição estar completa, o documento final era entregue aos residentes, para que eles 

pudessem distribuir por quem o desejassem. Ao mesmo tempo era aplicado um questionário 

de feedback pós-intervenção. 

No caso dos idosos cognitivamente incapazes de receber a TD, era aplicado o mesmo 

questionário incluído na TD aos familiares (adaptado para que pudessem responder acerca do 

respetivo familiar residente). Cada residente em questão, apesar das suas limitações, poderia 

estar presente e participar também na terapia se assim o desejasse, e de acordo com as suas 

possibilidades. No final (no caso dos familiares após dois meses), era também aplicado um 

questionário (adaptado aos familiares) de feedback pós-intervenção. 

 

Quadro II: Chochinov H.M. et al., 2012  

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

Amostra Canadiana 
 
n=12 idosos 
residentes 
cognitivamente 
capazes receberam a 
TD; 
 
n=11 idosos 
residentes 
(cognitivamente 
incapazes de receber 
a TD) foram 
representados por 
um familiar (tendo 
participado n=19 
familiares); 
 
n=5 familiares de 
idosos 
cognitivamente 
capazes de participar 
também deram 
feedback acerca da 
TD 

Analise demográfica: Dos n=23 
idosos participantes, n=18 mulheres 
e n=5 homens; Média de idades: 80 
anos; n=9 eram casados, n=3 
divorciados, n=9 viúvos, n=2 
solteiros. Todos de raça caucasiana; 
n=11 religião católica; n=12 
protestante. n=9 ensino secundário; 
média de permanência na instituição 
variava de 13 dias a >6 anos (6.35), 
sendo a mediana de 1.26 anos. A 
média de comorbilidades por cada 
residente era de 2 (SD 1.04). 
 
Feedback dos familiares de idosos 
cognitivamente capazes de participar 
na TD: todos eram mulheres. A 
maioria (80%) sentiu que a TD 
ajudou o seu familiar, com > 50% de 
acordo com o facto de esta ser um 
componente importante do cuidado 
ao seu familiar. Todos os familiares, 
à exceção de um, recomendariam a 
TD a outras pessoas na mesma 
situação. 40% acreditam que a TD vai 

Este estudo abre 
caminho à realização de 
outros em populações 
com as mesmas 
características. 
 
O efeito da TD nos 
familiares foi marcado, 
podendo esta constituir 
um meio para lidar 
melhor com o processo 
de luto ou morbilidade. 
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Aplicado o 
questionário 2 meses 
pós-intervenção aos 
familiares. 

continuar a ser uma fonte de 
conforto para a família. A maioria 
não traduz, no entanto, estes 
benefícios em termos de dignidade, 
diminuição do sofrimento ou 
preparação para o futuro. 
 
Feedback dos familiares de idosos 
cognitivamente incapazes de 
participar na TD: apenas n=9 deram 
feedback acerca da TD (n=6 
mulheres, n=3 homens; n=4 
cônjuges, 4=filhos, n=1 irmão). Todos 
recomendariam a TD a outras 
pessoas na mesma situação. A 
maioria (8/9) sentiu que a TD vai ser 
útil para eles e sua restante família, 
dando conforto. 6/9 acreditam que a 
TD mudará a opinião sobre o seu 
familiar em questão. Mais uma vez 
os familiares não traduzem, no 
entanto, os benefícios em termos de 
diminuição do sofrimento ou 
melhoria da dignidade. 

 
 

Este estudo introduziu evidência de que a TD pode ter benefício não só em doentes terminais, 

mas também em idosos frágeis institucionalizados. Sugere ainda benefícios da TD 

independentemente de esta ser aplicada diretamente no doente ou, indiretamente (no caso 

dos idosos incapazes cognitivamente de participar), através de um familiar.  

 

McClement S. et al., 2007 

O artigo de McClement S. et al. (quadro III) tinha como objetivo estudar o impacto da TD 

em familiares de doentes paliativos que receberam a terapia, nomeadamente as suas 

perspetivas acerca do benefício da mesma tanto para o doente como para a sua família. Para 

isso foi aplicada uma avaliação aos familiares, que consistia em várias perguntas com o 

formato de escala de Likert, perguntas abertas e perguntas fechadas, após 9 a 12 meses da 

morte do familiar ao qual foi aplicada a TD.  Este questionário focava-se principalmente nos 

problemas psicossociais e de perda/luto. Dependendo da preferência dos participantes os 

questionários eram preenchidos face-a-face, por telefone, pessoalmente com o investigador, 

ou por e-mail.  
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Quadro III: McClement S. et al., 2007  

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

Amostra Canadiana e 
Australiana  
 
Num período de 2 
anos, n=113 pacientes 
completaram a TD. 
Destes 18% tinham 
cancro da mama, 17% 
cancro do pulmão, 
15% cancro trato 
gastrintestinal, 13% 
cancro genito-
urinário, 5% tumores 
cerebrais, 5% 
neoplasias 
hematológicas 19% 
vários tumores sóidos, 
5% desconhecia-se a 
localização do tumor 
primário, 3% 
condições não 
malignas. 
 
n=60 familiares 
participaram no 
estudo; n=16 (11,6%) 
recusaram participar 
na fase de avaliação 
da TD. 
 
Intervenção: avaliação 
dos familiares acerca 
do benefício da TD 
(tanto para o doente 
como para a família), 
9 a 12 meses após a 
morte do doente. 

Analise demográfica: Idade média 
dos n=60 familiares que 
participaram era 54,5 anos (SD 
14.3). 70% dos familiares eram 
mulheres, maioritariamente o 
cônjuge (53,3%) ou filho (31,7%). 
33% eram de religião protestante, 
32% católica, 17% outros e 12% 
eram agnósticos, 6% não 
responderam a este parâmetro. O 
tempo que os participantes 
demoraram a preencher o 
questionário foi de 11,3 meses (SD 
3.10). 93% dos familiares eram 
residentes em zonas urbanas.  
 
Em benefício dos doentes 
- 95% dos familiares reportaram que 
a TD ajudou o doente, em particular 
na medida em que os encorajou a 
partilhar os seus sentimentos e 
recomendariam a outros pacientes e 
famílias na mesma situação; 
- 78% dos familiares referem que a 
terapia aumentou o sentido de 
dignidade do doente e 72% o sentido 
de vida. 
- 65% indicaram que a TD ajudou o 
doente a preparar-se para a morte, 
tendo a mesma percentagem 
indicado que era tão importante 
como qualquer outra atitude 
terapêutica; 
- 43% reportou que a TD diminuiu o 
sofrimento do familiar paliativo; 
 
Em benefício dos familiares 
- 78% dos familiares reportam que a 
TD, em particular o documento final, 
os ajudou na fase de luto, sendo que 
76% indicou que o respetivo 
documento vai continuar a ser uma 
fonte de conforto; 

Os familiares consideram 
a TD uma intervenção 
terapêutica que contribui 
para ultrapassar melhor 
a sua passagem pela fase 
de luto e que esta terapia 
ajudou ainda a diminuir o 
sofrimento e a angústia 
do familiar paliativo. 

 
 

Apesar da maioria das opiniões dos familiares ser favorável à TD, houve alguns casos 

pontuais em que que estes referiram alguns pontos de discórdia, principalmente com o 
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documento final, como por exemplo a eventualidade de a leitura deste documento poder 

magoar alguns familiares, ou dele resultar sofrimento no já difícil por si processo de luto; e o 

facto de por vezes representar o doente de uma forma incompleta ou imprecisa, criando dele 

uma imagem distorcida. 

 

Mai S.S., et al., 2018 

 

Estudo multicêntrico cujo objetivo era o de investigar a viabilidade, aplicabilidade e 

aceitabilidade da TD nas unidades de cuidados paliativos alemãs. Para isso foi aplicada a TD a 

doentes de duas unidades de cuidados paliativos na Alemanha, tendo sido depois aplicados, 

tanto aos doentes como aos familiares, questionários de feedback e realizadas entrevistas, 

com o objetivo de obter informação quantitativa e qualitativa, respetivamente, acerca da TD. 

Os pacientes eram elegíveis para participar no estudo se tivessem diagnostico de doença 

terminal, uma esperança de vida entre 2 semanas e 12 meses e estivessem cognitivamente 

capazes de receber a TD.  

 

Quadro IV: Mai S.S., et al., 2018  

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

Amostra Alemã 
 
n = 72 pacientes 
cumpriam os 
critérios de 
inclusão. 
Destes, n=30 
participaram no 
estudo. 
 
Destes, 33.3% 
tinham cancro 
trato 
gastrintestinal, 
26.7% cancro 
ginecológico, 
16.7% cancro 
pulmão, 13.3% 
cancros 
urológicos, 6.7% 
cancro 
neurológico, 
3.3% cancro 
dermatológico. 

Analise demográfica: Dos n=30 doentes 
que participaram, n=10 (33%) eram 
homens e n=20 (67%) eram mulheres. A 
sua idade em média era de 63 anos (SD 
9.9).  
Dos n=30 familiares que participaram no 
estudo, a média de idades era de 54 anos 
(SD 12.83), sendo 53.3% homens e 46.7% 
mulheres. A maioria era o cônjuge 
(56.7%) ou filho/a (20%), sendo menos 
frequente irmãos (10%) ou outros 
parentes (6.7%). 
 
Em benefício dos doentes 
Dos n=30 familiares que participaram no 
estudo, n=26 deram feedback, tendo 
destes n=23 (88.5%) avaliado a TD como 
benéfica para o familiar doente. n=20 
(76.9%) referiram que a TD era tão 
importante como qualquer outro aspeto 
de tratamento do doente. n=24 (92.4%) 
recomendariam a TD a outros doentes e 
famílias na mesma situação.  
 

A TD é aparentemente 
uma intervenção 
promissora, tanto em 
benefício do doente 
paliativo como da sua 
família. 
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n=30 familiares 
participaram no 
estudo. 
 
Intervenção: 
Aos doentes 
elegíveis era 
aplicada a TD, 
finda a qual 
eram aplicados, 
(tanto aos 
doentes como 
aos familiares), 
questionários 
de feedback e 
realizadas 
entrevistas, 
com o objetivo 
de obter 
informação 
quantitativa e 
qualitativa, 
respetivamente, 
acerca da TD. 

Em benefício dos familiares 
Dos n=26 familiares que responderam 
n=13 (52%) são da opinião que a TD os 
ajudou durante o processo de luto e n=16 
(64%) acreditam que irá continuar a ser 
uma fonte de conforto para a família. 

 

 

Bentley B. et al., 2014 

 

Este artigo trata-se de um estudo transversal que teve como objetivo geral examinar os 

efeitos da TD nos familiares de doentes com DNM, nomeadamente a sua eficácia, viabilidade 

e aceitabilidade. Especificamente, foram utilizados os seguintes outcomes para a avaliação da 

eficácia: fadiga dos cuidadores, mensurada pela escala Zarit Burden Inventory – um 

instrumento validado cujos resultados variam de 0-48 onde valores mais altos indicam maior 

fadiga; ansiedade e depressão, quantificadas com recurso à escala de ansiedade e depressão 

(HADS); esperança, determinada com recurso ao Herth Hope Index, um instrumento validado 

para pacientes com doença terminal e suas famílias e cujo resultado varia entre 12-48 (onde 

maiores resultados indicam maior esperança). A aceitabilidade, por sua vez, foi avaliada por 

meio de um questionário que continha 20 perguntas respondidas por meio de uma escala de 

Likert, cada uma acompanhada de um espaço para breves anotações; sendo por último a 

viabilidade determinada avaliando o envolvimento dos familiares nas sessões terapêuticas, 

tempo de duração das sessões e presença de desvios do protocolo da TD original.  
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Participaram neste estudo familiares de adultos diagnosticados com DNM aos quais tenha 

sido realizada a TD. 

 

Quadro V: Bentley B. et al., 2014 

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

Amostra Australiana 
 
n=29 doentes com DNM dos 
quais foram recrutados n=18 
familiares. 
 
Houve n=6 doentes com DNM 
cujos familiares não 
participaram (taxa de 
participação dos familiares 
75%). 
 
A avaliação dos resultados dos 
familiares foi feita uma semana 
após a entrega do documento 
final. 
 
n=17 familiares completaram o 
estudo, sendo que n=1, dos 
vários parâmetros em estudo, 
apenas devolveu o 
questionário. 
 

Análise demográfica: dos 
n=18 familiares, n=13 eram 
mulheres e n=5 eram 
homens. A média de idades 
era de 61 (variando entre 
38-80). Todos os familiares 
eram cônjuges dos doentes 
paliativos. 
 
Os níveis basais de angústia 
eram moderados; metade 
dos familiares tinham 
scores de ansiedade 
moderados (n=6) e severos 
(n=3). A depressão foi 
menos comum, com 
apenas n=3 familiares 
reportando níveis 
moderados. 
 
Eficácia: os familiares 
reportaram um aumento 
significativo da fadiga 
desde o início da TD, ao 
mesmo tempo que piorava 
o estado físico do familiar 
doente, mas que se tornava 
não significativo após 
controlado esse estado 
(p=0.024). Não houve 
mudanças significativas no 
parâmetro esperança 
(p=0.083), ansiedade 
(p=0.257) ou depressão 
(p=0.860). 
 
Aceitabilidade: 
(A) Em benefício dos 
familiares 
Os benefícios e 
aceitabilidade reportados 
pelos familiares foram 
díspares – houve que 
considerasse que a TD os 

Os achados deste 
estudo sugerem que a 
TD não parece aliviar a 
fadiga dos cuidadores 
de doentes com DNM, 
mas poderá ser capaz de 
diminuir ou, pelo menos 
moderar a ansiedade e 
depressão nos 
familiares com níveis 
moderados de 
ansiedade.  
 
A TD é viável e de uma 
forma geral bem aceite 
para os familiares de 
doentes com DNM, que 
lhe reconhecem 
potenciais benefícios. 
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ajudou (n=9), alguns que 
foram da opinião contrária 
(n=4). Em relação ao 
benefício da TD no que toca 
à redução do stress 
enquanto cuidador, n=5 
concordaram, sendo que 
n=6 não concordaram. No 
entanto, n=14 
recomendariam a TD a 
outros doentes e famílias 
na mesma situação e n=13 
concordaram que o 
documento gerado iria 
continuar a ser uma fonte 
de conforto para toda a 
família.  
(B) Em benefício dos 
doentes 
Os familiares foram mais 
positivos no que toca aos 
benefícios da TD para os 
doentes, n=16 
concordaram que a TD 
ajudou o seu familiar 
doente; n=11 referindo que 
foi uma etapa importante 
do seu tratamento; n=10 
reportando que melhorou 
o sentido de vida do 
familiar e n=9 referindo 
que ajudou o paciente a 
preparar melhor a sua 
morte. 
 
Viabilidade 
De uma forma geral as 
sessões de TD em que o/os 
familiar/es estavam 
presentes demoravam mais 
tempo. O número de dias 
requeridos para completar 
a TD foi em média de 46 
nos casos em que os 
familiares estavam 
presentes e de 39 nos 
outros casos.  
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Hall S. et al., 2013 

 

Este artigo teve como objetivo geral examinar os efeitos da TD nos doentes e familiares 

de doentes oncológicos referenciados para equipas de cuidados paliativos. No caso dos 

familiares, estes foram entrevistados acerca do impacto da TD tanto no seu familiar doente 

como neles mesmos.  

 

Quadro VI: Hall S. et al., 2013 

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

Amostra Inglesa 
 
n=45 adultos com cancro 
referenciados para equipas de 
cuidados paliativos. Destes 
n=22 realizaram a TD em 
comparação com n=23 do 
grupo controlo (cuidados 
paliativos padrão); 
 
n=9 familiares de doentes do 
grupo de intervenção foram 
também entrevistados (n=4 
cônjuge, n=3 irmãs, n=1 filha e 
n=1 amigo). Foi ainda 
entrevistado n=1 cônjuge e 
n=1 irmã pós morte do familiar 
em questão.    

n=3 familiares sentiram 
que a TD ajudou no que diz 
respeito a questões de 
generatividade; 
 
n=5 familiares sentiram 
que o documento final 
estava incompleto e 
indicaram aspetos 
negativos da terapia. 
 
n=3 familiares referiram 
que a participação neste 
estudo melhorou os 
sentimentos de 
importância, sentido de 
vida e valor dos doentes 
em questão. n=2 familiares 
referiram que a TD tornou 
os doentes mais otimistas 
acerca do futuro. 
 
n=4 familiares referiram 
que o documento final 
melhorou a comunicação 
na família, permitindo falar 
de diferentes temas de 
uma forma mais aberta. 
 
Nenhum participante do 
estudo relatou ter ficado 
mais angustiado após a TD, 
no entanto os familiares 
por vezes sentiram que a 
TD foi 
física/emocionalmente 
exigente para os doentes 

Os doentes com 
neoplasia terminal e as 
suas famílias, analisados 
neste estudo referem que 
a TD os ajudou de 
diferentes formas. No 
entanto, alguns 
benefícios foram também 
encontrados no grupo 
controlo, indiciando que 
alguns dos benefícios da 
TD podem ser comuns 
aos proporcionados por 
cuidados paliativos 
padrão. 
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em fim de vida, tanto pela 
progressão da doença 
como pela mensagem 
implícita nesta terapia ser 
o fim de vida. 

 

 

Johns S.A., 2013 

 

Os objetivos deste estudo eram avaliar a viabilidade e a eficácia da TD em doentes e 

familiares de doentes paliativos com carcinoma estadio IV metastizado. O autor tinha ainda 

como objetivo a obtenção de um fundo para poder proporcionar a TD a doentes com cancro 

metastizado. 

 

Quadro VII: Johns S.A., 2013 

População/ 
Intervenção 

Resultados Conclusão 

Amostra Inglesa. 
 
n=10 mulheres de raça 
caucasiana com diagnóstico de 
cancro estadio IV metastizado 
(n=6 cancro da mama, n=3 com 
cancro ovário e n=1 sarcoma); 
média de idades dos pacientes 
50.5 anos (SD 14.4). 
 
n=6 familiares dos doentes 
supradescritos; 
 
Cada participante nomeou um 
familiar para dar feedback da 
TD. Os questionários de 
satisfação foram preenchidos 
um mês após a receção do 
documento final, sendo a 
satisfação com a terapia 
classificada numa escala de 0-4 
(em que maior pontuação 
significava mais satisfação com 
a terapia). 

A totalidade dos 
familiares (n=6) 
respondeu ao 
questionário, tendo a 
totalidade classificado a 
TD como sendo uma ajuda 
importante. 
 
75% dos familiares 
acreditam que a TD 
diminuiu o sofrimento 
total do doente; Todos os 
familiares indicaram que a 
terapia aumentou a 
sensação de dignidade, 
significado e propósito de 
vida do doente.  
 
Os familiares classificaram 
(com apoio da escala 
descrita) a TD: 
- Como sendo tão 
importante como 
qualquer outro aspeto do 
tratamento do doente: 2.7 
(SD 1.0); 
- O seu documento final 
irá continuar a ser uma 

A TD demonstrou ser 
viável e aceitável para a 
maioria dos doentes e 
seus familiares 
analisados neste estudo. 
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fonte de conforto para a 
família: 3.3 (SD 0.5) 
- Recomendariam a outros 
doentes e familiares na 
mesma situação: 3.7 (SD 
0.5); 
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